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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kirkkolain sekä 
kirkon keskusrahastosta annetun lain 1 ja 9 a §:n muut-
tamisesta 

 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Kirkkolakiin ehdotetaan otettavaksi sään-

nös perinteiseen kirkolliseen arvonimikäy-
täntöön kuuluvasta piispan ja tuomiokapi-
tulin oikeudesta myöntää eräitä arvonimiä.  

Seurakuntien avustusjärjestelmän kehittä-
miseksi ehdotetaan muutoksia kirkkolakiin ja 
kirkon keskusrahastosta annettuun lakiin. 
Kirkon keskusrahaston varoja voitaisiin käyt-
tää vähävaraisten seurakuntien tukemisen li-

säksi myös seurakuntien yhteistoiminnan ja 
seurakuntarakenteen kehittämiseen.  

Lisäksi kirkkolakiin ehdotetaan tehtäväksi 
kilpailuneuvoston lakkauttamisesta ja sen 
tehtävien siirtämisestä markkinaoikeudelle 
aiheutuva muutos.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hy-
väksytty ja vahvistettu. 

————— 
 

 
 
 
 
 

PERUSTELUT 

1.  Nykyt i la  ja  ehdotetut  muutok-
set  

1.1. Kirkkolaki 

Kirkolliset arvonimet 

Aikaisemmin vakiintuneeseen käytäntöön 
perustuneesta arvonimien ja muiden julkisten 
arvonannon osoitusten myöntämisestä sääde-
tään nykyisin julkisen arvonannon osoituk-
sista annetussa laissa (1215/1999), joka tuli 
voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000. Tar-
kemmat menettelytapasäännökset on annettu 
arvonimistä annetussa tasavallan presidentin 
asetuksessa (381/2000). Asetuksen liitteenä 
olevassa arvonimiluettelossa on mainittu 
muun muassa arvonimet rovasti, director 
cantus ja director musices. 

Ennen nykyistä lainsäädäntöä arvonimistä 

ei ollut leimaveroja koskevaa sääntelyä lu-
kuun ottamatta mitään säännöksiä. Missään 
kirjoitetussa lainsäädännössä ei ollut nimen-
omaisesti annettu tasavallan presidentille tai 
muulle viranomaiselle oikeutta tai velvolli-
suutta myöntää arvonimiä. Myöskään kirkol-
lisesta arvonimikäytännöstä ei ollut säännök-
siä. Piispainkokous on kuitenkin vuonna 
1959 hyväksynyt suosituksen rovastin arvon 
sekä director cantus ja director musices -ar-
vonimien myöntämisen perusteista. Kirkon 
viranomaisen oikeutta myöntää arvonimiä ei 
ole kirjattu mihinkään säännöksiin. 

Julkisesta arvonannon osoitusten myöntä-
misestä annetulla lainsäädännöllä ei ollut tar-
koitus muuttaa tavanomaisoikeudelliseen pe-
rinteeseen perustunutta arvonimikäytäntöä, 
vaan sillä pyrittiin lähinnä saattamaan asiaan 
liittyvä sääntely uuden perustuslain edellyt-
tämälle säädöstasolle. Kirkollinen arvonimi-
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käytäntö ei ollut esillä arvonimiä koskevan 
lainsäädännön valmistelun yhteydessä. 

Kirkollisen arvonimikäytännön asemaa 
suhteessa uuteen lainsäädäntöön voidaan 
lainsäädännöllisten perusteidensa kannalta 
pitää uudessa tilanteessa tulkinnanvaraisena. 
Sen vuoksi ehdotetaan, että kirkon arvonimi-
käytännöstä otettaisiin säännös kirkkolakiin 
(1054/1993). Lain 19 lukuun lisättäisiin uusi 
8 §, jonka mukaan piispa voisi myöntää ro-
vastin arvonimen ja tuomiokapituli director 
cantus ja director musices -arvonimen. Piis-
palla ja tuomiokapitulilla olisi kyseisten ar-
vonimien myöntämiseen rinnakkainen toimi-
valta tasavallan presidentin kanssa. Tasaval-
lan presidentti voisi julkisen arvonannon 
osoituksista annetun lain ja arvonimistä an-
netun asetuksen nojalla myös myöntää kysei-
siä arvonimiä. 

Aikaisemmin myönnetyistä arvonimistä 
suoritettiin valtiolle leimaveroa. Leimavero-
laki (662/1943) on kumottu vuoden 2002 
alussa voimaan tulleella arvonimistä suori-
tettavasta verosta annetulla lailla 
(1388/2001), joka ei koske piispojen ja tuo-
miokapitulien myöntämiä arvonimiä. Kirkko-
lain nojalla myönnettävistä arvonimistä ei si-
ten suoriteta enää veroa valtiolle. 

 
Seurakuntien avustusjärjestelmä 

Seurakuntien avustustarve on vuosia pysy-
nyt lähes muuttumattomana. Viime aikoina 
tilanne on kuitenkin muuttunut ja taloudellis-
ta tukea tarvitsevien seurakuntien määrä on 
kasvamassa. Tämä johtuu sekä alueiden väli-
sestä valikoivasta ja keskittävästä muutto-
liikkeestä että yhteisöverojärjestelmän uudis-
tuksista. Seurakuntien yhteisövero-osuutta on 
pienennetty ja uudet seurakuntien väliset yh-
teisöveron jakoperusteet ovat tulleet täysi-
määräisinä voimaan vuoden 2001 alussa. 

Tämän vuoksi seurakuntien avustusjärjes-
telmää on kehitettävä. Seurakuntien tuloslas-
kelmien vuosikatteiden tarkastelu vuosilta 
1999 ja 2000 osoittaa selvästi seurakuntien 
keskinäisen eriarvoisuuden kasvua. Kehityk-
sen oletetaan jatkuvan samanlaisena myös tu-
levina vuosina. Niiden seurakuntien luku-
määrä, joilla on negatiivinen vuosikate, oli 
vuonna 1999 61 ja vuonna 2000 jo 110. Ra-
hamääräinen muutos oli 1,4 miljoonasta eu-

rosta 4,9 miljoonaan euroon. 
Kirkon keskusrahaston eräs tärkeimmistä 

tehtävistä on taloudellisesti heikossa asemas-
sa olevien seurakuntien tukeminen. Kirkon 
keskusrahaston vuoden 2002 talousarviossa 
on tähän tarkoitukseen varattu yhteensä 
16,8 miljoonaa euroa. Avustuslajit jakaantu-
vat siten, että verotulojen täydennykseen on 
käytettävissä 3,9 miljoonaa euroa ja harkin-
nanvaraiseen toiminta-avustukseen 12,9 mil-
joonaa euroa. Lisäksi kirkollisten rakennus-
ten ja esineistön entisöintiin on varattu 
67 000 euroa.  

Kirkon keskusrahaston kannalta tavoitteena 
on, että uusi avustusjärjestelmä olisi taloudel-
lisesti realistinen ja turvaisi rahoituksen jat-
kuvuuden. Järjestelmän tulisi olla hallinnolli-
sesti yksinkertainen ja selkeä sekä määritel-
tävissä nykyisin kerättävän tietoaineiston 
pohjalta. Seurakuntien kannalta avustusjär-
jestelmän tulisi tasata talouden ja vero-
prosentin eroja oikeudenmukaisella tavalla 
sekä ottaa huomioon seurakuntien erilaisista 
olosuhteista aiheutuvat taloudelliset erot. Jär-
jestelmän tulisi kannustaa järkevään ja te-
hokkaaseen taloudenhoitoon ja motivoida yh-
teistyöhön sekä tätä kautta hillitä avustustar-
peen kasvua.  

Kirkkolain 22 luvun 6 § on kirkon keskus-
rahaston tarkoituksen ilmaiseva perussään-
nös. Seurakuntien avustusjärjestelmän kehit-
tämiseksi pykälän 1 kohtaan ehdotetaan 
muutosta, jonka nojalla kirkon keskusrahas-
ton varoja voitaisiin käyttää vähävaraisten 
seurakuntien tukemisen lisäksi myös seura-
kuntien yhteistoiminnan ja seurakuntaraken-
teen kehittämiseen. Kirkon keskusrahastosta 
annettuun lakiin (895/1941) ehdotettavia vas-
taavia muutoksia selostetaan jäljempänä tässä 
esityksessä. 

 
Julkiset hankinnat 

Kirkkolain 24 luvun 5 c §:n mukaan seura-
kunnan tai seurakuntayhtymän viranomaisen, 
tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen hankin-
taa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu-
tosta sillä perusteella, että päätös on julkisista 
hankinnoista annetun lain (1505/1992) vas-
tainen, jos asian tutkiminen kuuluu kilpailu-
neuvoston toimivaltaan. 

Maaliskuun 1 päivänä 2002 voimaan tule-
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van markkinaoikeuslain (1527/2001) ja sii-
hen liittyvän lainsäädännön uudistamiseen si-
sältyy muun muassa kilpailuneuvoston lak-
kauttaminen ja sen tehtävien siirtäminen uu-
delle erityistuomioistuimelle, markkinaoi-
keudelle. Kirkkolain 24 luvun 5 c § ehdote-
taan muutettavaksi vastaavasti siten, että 
markkinaoikeus korvaa säännöksessä viitatun 
kilpailuneuvoston.  

 
1.2. Laki kirkon keskusrahastosta 

Edellä tässä esityksessä on kuvattu kirkko-
lakiin ehdotettavaa, seurakuntien avustusjär-
jestelmän kehittämiseen tähtäävää lainmuu-
tosta. Kirkon keskusrahastosta annettuun la-
kiin ehdotetaan tehtäväksi vastaavat muutok-
set.  

Lain 1 §:ssä säädetään kirkon keskusrahas-
ton tarkoituksesta. Pykälä ehdotetaan muutet-
tavaksi siten, että siinä säädettäisiin kirkon 
keskusrahaston perustehtävistä, siten kuin ne 
on ilmaistu kirkkolain 22 luvun 6 §:ssä. Kir-
kon keskusrahaston tehtäviin ehdotetaan 
edellä selostetulla tavalla lisättäväksi seura-
kuntien yhteistoiminnan ja seurakuntaraken-
teen kehittämisen tukeminen. Säännös on 
myös kirjoitettu yleisempään ja paremmin 
keskusrahaston nykyistä toimintaa kuvaa-
vaan muotoon. 

Seurakuntien yhteistoiminnan ja seurakun-
tarakenteen kehittämisen tukeminen ei olisi 
niin tiukasti kuin nykyisin sidoksissa seura-
kuntien vähävaraisuuteen, joka voimassa 
olevan lain mukaan on ehdoton edellytys 
harkinnanvaraisen avustuksen myöntämisel-
le. Tuki olisi uusi kannustava keino seura-
kuntien yhteistoiminnan aikaansaamiseen ja 
syventämiseen sekä seurakuntarakenteen ke-
hittämiseen ja sitä tietä kustannusten vähen-
tämiseen.  

Kirkon keskusrahastosta annetun lain 
9 a §:ssä säädetään seurakunnille myönnettä-
vän harkinnanvaraisen toiminta-avustuksen 
perusteista. Harkinnanvaraista avustusta olisi 
mahdollista myöntää seurakuntien yhteistoi-
minnan kehittämiseen myös sellaisissa tapa-
uksissa, joissa seurakuntaa ei muutoin voida 
pitää vähävaraisena. Tällainen avustus olisi 
aina määräaikainen. Säännöksen sanamuoto 
on myös nykyaikaistettu, ja se on kirjoitettu 
yleisempään muotoon.  

Esityksen merkittävin muutos on seura-
kunnille avattava mahdollisuus saada kehit-
tämisavustusta, jota voidaan pitää kirkon 
keskusrahastosta annetun lain 9 a §:ssä tar-
koitettuna harkinnanvaraisen toiminta-avus-
tuksen eräänä muotona. Kirkkohallitus voisi 
myöntää kehittämisavustusta kahden tai use-
amman seurakunnan yhteistyötä lisääviin uu-
distuksiin ja projekteihin, joilla tähdätään py-
syviin kustannussäästöihin. Avustusten 
myöntäminen perustuisi hakijaseurakuntien 
laatimaan yhteistyö- ja kehittämissuunnitel-
maan, jossa muun muassa yksilöidään ja pe-
rustellaan odotettavissa olevat pysyväisluon-
toiset kustannussäästöt. Kehittämishankkei-
den toteuttaminen on monissa tapauksissa 
pitkäjänteistä työtä ja voi kestää ajallisesti 
useamman vuoden. Tästä syystä kehittä-
misavustus olisi voitava jaksottaa useammal-
le, esimerkiksi 2—4 vuodelle. 

 
2.  Esityksen vaikutukset  

Pitkään traditioon pohjautuva kirkon ar-
vonimikäytäntö selkiytyy säädettäessä siitä 
lain tasolla.  

Seurakuntien avustusjärjestelmän uudistuk-
sen tavoitteena on lisätä seurakuntien omaa 
vastuuta taloutensa tasapainosta, kohdentaa 
avustusta sitä eniten tarvitseviin seurakuntiin 
ja hidastaa avustustarpeen voimakasta kas-
vua. Esityksen merkittävin muutos on kehit-
tämisavustuksen käyttöönotto. Kehittämis-
avustusta voitaisiin myöntää kahden tai use-
amman seurakunnan yhteistyötä lisääviin uu-
distuksiin, joilla tähdätään pysyviin kustan-
nussäästöihin.  

Julkisia hankintoja koskeva säädösviittaus 
saatetaan vastaamaan asiaan liittyvää uudis-
tunutta lainsäädäntöä. 

 
3.  Asian valmiste lu 

Seurakuntien avustusjärjestelmän kehittä-
mistä koskeva esitys pohjautuu Tampereen 
yliopiston kunnallistieteiden laitoksen teke-
mään tutkimukseen ”Seurakuntien avustus-
järjestelmä ja sen kehittäminen” (Suomen 
ev.lut. kirkon keskushallinto. Sarja C 
2001:4).  

Hallituksen esitys on valmisteltu kirkkohal-
lituksessa sekä kirkolliskokouksen talousva-
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liokunnassa ja lakivaliokunnassa samoin kuin  
virkatyönä opetusministeriössä.  

 
4.  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdol-

lisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväk-
sytty ja vahvistettu. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset:  

 
 

1. 

Laki 

kirkkolain muuttamisesta 

 
Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun kirkkolain (1054/1993) 22 luvun 6 §:n 1 

kohta ja 24 luvun 5 c §, sellaisena kuin niistä on 24 luvun 5 c § laissa 649/2000, ja 
lisätään 19 lukuun siitä lailla 937/1996 kumotun 8 §:n tilalle uusi 8 §, seuraavasti: 
 
 

19 luku 

Tuomiokapituli 

8 § 

Kirkollisten arvonimien myöntäminen 

Sen lisäksi, mitä julkisen arvonannon osoi-
tuksista annetussa laissa (1215/1999) ja sen 
perusteella annetussa tasavallan presidentin 
asetuksessa säädetään, piispa voi myöntää 
rovastin arvonimen sekä tuomiokapituli di-
rector cantus ja director musices -arvonimen. 

 
22 luku 

Kirkkohallitus, kirkon keskusrahasto ja 
kirkon sopimusvaltuuskunta 

6 § 

Kirkon keskusrahasto 

Kirkon keskusrahasto on kirkon yhteinen 
rahasto, jonka varoja käytetään keskusrahas-
ton talousarvion puitteissa 

1) taloudellisesti heikossa asemassa olevien 
seurakuntien ja seurakuntayhtymien tukemi-
seen sekä seurakuntien yhteistoiminnan ja 
seurakuntarakenteen kehittämiseen; 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
24 luku 

Alistaminen ja muutoksenhaku 

5 c § 

Valituskielto markkinaoikeuden toimivaltaan 
kuuluvassa asiassa 

Seurakunnan tai seurakuntayhtymän viran-
omaisen, tuomiokapitulin tai kirkkohallituk-
sen hankintaa koskevaan päätökseen ei saa 
hakea muutosta sillä perusteella, että päätös 
on julkisista hankinnoista annetun lain 
(1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen 
kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. 

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan päivänä            

kuuta 20  . 
————— 
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2. 

Laki 

kirkon keskusrahastosta annetun lain 1 ja 9 a §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kirkon keskusrahastosta 5 päivänä joulukuuta 1941 annetun lain (895/1941) 1 ja 

9 a §, sellaisina kuin ne ovat, 1 § laissa 947/1948 ja 9 a § laissa 1128/1990, seuraavasti: 
 
 

1 § 
Kirkon keskusrahasto on evankelis-

luterilaisen kirkon yhteinen rahasto, jonka 
varoja käytetään kirkon yhteisiin tarkoituk-
siin, taloudellisesti heikossa asemassa olevi-
en seurakuntien ja seurakuntayhtymien tu-
kemiseen, seurakuntien yhteistoiminnan ja 
seurakuntarakenteen kehittämiseen, kirkon, 
seurakunnan ja seurakuntayhtymän palveluk-
sessa olevien henkilöiden eläkkeiden ja per-
he-eläkkeiden maksamiseen sekä muiden la-
kiin ja sitoumukseen perustuvien menojen 
suorittamiseen siten kuin kirkkolaissa 
(1054/1993) säädetään. 

 
9 a § 

Harkinnanvaraista avustusta voidaan 

myöntää seurakunnalle tai seurakuntayhty-
mälle, jos se syrjäisen sijainnin, pitkien väli-
matkojen, saaristo-olojen, jäsenmäärän pie-
nuuden, rakennushankkeiden, seurakuntien 
yhteistoiminnan ja seurakuntatalouden kehit-
tämisen tai muiden erityisten syiden johdosta 
on taloudellisen tuen tarpeessa. 

Kirkkohallitus voi myöntää harkinnanva-
raista avustusta määräajaksi myös tarkoituk-
senmukaisen ja kustannuksiltaan edullisen 
seurakuntien välisen yhteistyön tai seurakun-
tarakenteen aikaansaamiseksi, vaikka harkin-
nanvaraista avustusta ei muutoin voitaisi 
myöntää. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä          

kuuta 20  . 
 

————— 

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2002 

 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Kulttuuriministeri Suvi Lindén 
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Liite 
Lakiehdotukset 

1. 

Laki 

kirkkolain muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun kirkkolain (1054/1993) 22 luvun 6 §:n 

1 kohta ja 24 luvun 5 c §, sellaisena kuin niistä on 24 luvun 5 c § laissa 649/2000, ja 
lisätään 19 lukuun siitä lailla 937/1996 kumotun 8 §:n tilalle uusi 8 §, seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

19 luku 

Tuomiokapituli 

 8 § 

Kirkollisten arvonimien myöntäminen 

Sen lisäksi, mitä julkisen arvonannon 
osoituksista annetussa laissa (1215/1999) 
ja sen perusteella annetussa tasavallan pre-
sidentin asetuksessa säädetään, piispa voi 
myöntää rovastin arvonimen sekä tuomio-
kapituli director cantus ja director musices 
-arvonimen. 
 

 
22 luku 

Kirkkohallitus, kirkon keskusrahasto ja kirkon sopimusvaltuuskunta 

6 § 

Kirkon keskusrahasto 

Kirkon keskusrahasto on kirkon yhteinen 
rahasto, jonka varoja käytetään keskus-
rahaston talousarvion puitteissa 

1) taloudellisesti heikossa asemassa ole-
vien seurakuntien tukemiseen; 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

1) taloudellisesti heikossa asemassa ole-
vien seurakuntien ja seurakuntayhtymien 
tukemiseen sekä seurakuntien yhteistoimin-
nan ja seurakuntarakenteen kehittämiseen; 
— — — — — — — — — — — — — —  
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24 luku 

Alistaminen ja muutoksenhaku 

5 c § 

Valituskielto kilpailuneuvoston toimi-
valtaan kuuluvassa asiassa 

Seurakunnan tai seurakuntayhtymän vi-
ranomaisen, tuomiokapitulin tai kirkkohalli-
tuksen hankintaa koskevaan päätökseen ei 
saa hakea muutosta sillä perusteella, että 
päätös on julkisista hankinnoista annetun 
lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutki-
minen kuuluu kilpailuneuvoston toimival-
taan. 

5 c § 

Valituskielto ������������	
�� toimival-
taan kuuluvassa asiassa 

Seurakunnan tai seurakuntayhtymän vi-
ranomaisen, tuomiokapitulin tai kirkkohalli-
tuksen hankintaa koskevaan päätökseen ei 
saa hakea muutosta sillä perusteella, että 
päätös on julkisista hankinnoista annetun 
lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutki-
minen kuuluu markkinaoikeuden toimival-
taan. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä   

kuuta 20   . 
——— 

 
 

2. 

Laki 

kirkon keskusrahastosta annetun lain 1 ja 9 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kirkon keskusrahastosta 5 päivänä joulukuuta 1941 annetun lain (895/1941) 1 ja 

9 a §, sellaisina kuin ne ovat, 1 § laissa 947/1948 ja 9 a § laissa 1128/1990, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 
Kirkon keskusrahasto on evankelis-

luterilaisen kirkon yhteinen rahasto, jonka 
varoja käytetään taloudellisesti heikossa 
asemassa olevien seurakuntien tukemiseksi 
ja kirkon yhteisiin tarkoituksiin, niin kuin 
kirkkolaissa säädetään. 

1 § 
Kirkon keskusrahasto on evankelis-

luterilaisen kirkon yhteinen rahasto, jonka 
varoja käytetään kirkon yhteisiin tarkoituk-
siin, taloudellisesti heikossa asemassa ole-
vien seurakuntien ja seurakuntayhtymien 
tukemiseen, seurakuntien yhteistoiminnan 
ja seurakuntarakenteen kehittämiseen, kir-
kon, seurakunnan ja seurakuntayhtymän 
palveluksessa olevien henkilöiden eläkkei-
den ja perhe-eläkkeiden maksamiseen sekä 
muiden lakiin ja sitoumukseen perustuvien 
menojen suorittamiseen siten kuin kirkko-
laissa (1054/1993) säädetään. 
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9 a § 

Harkinnanvaraista avustusta voidaan 
myöntää seurakunnalle, jos seurakunta syr-
jäisestä sijainnista, pitkistä välimatkoista, 
saaristo-olosuhteista, jäsenmäärän pienuu-
desta tai palkkaperusteisen eläkemaksun 
suuruudesta johtuen taikka rakennushank-
keiden tai muiden erityisten olosuhteiden 
takia on taloudellisen tuen tarpeessa. 

9 a § 
Harkinnanvaraista avustusta voidaan 

myöntää seurakunnalle tai seurakuntayhty-
mälle, jos se syrjäisen sijainnin, pitkien vä-
limatkojen, saaristo-olojen, jäsenmäärän 
pienuuden, rakennushankkeiden, seurakun-
tien yhteistoiminnan ja seurakuntatalouden 
kehittämisen tai muiden erityisten syiden 
johdosta on taloudellisen tuen tarpeessa. 

Kirkkohallitus voi myöntää harkinnanva-
raista avustusta määräajaksi myös tarkoi-
tuksenmukaisen ja kustannuksiltaan edulli-
sen seurakuntien välisen yhteistyön tai seu-
rakuntarakenteen aikaansaamiseksi, vaikka 
harkinnanvaraista avustusta ei muutoin voi-
taisi myöntää. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä   

kuuta 20   . 
——— 

 
 
 


